
مشغله هاي 
دنيا حيدري
      گفت وگو

ي  ر ك���ا
ش  ر ا د ا و
كرده بود امسال قيد حضور در پياده روي 
اربعين را بزند، اما نمي دانست كه خواست 
آقا همچون خواسته قلبي اوست. شايد 
هم به دليل همين خواست قلبي بود كه 
بعد از لرزيدن دلش با ديدن تصاوير زائران 
اربعين به فاصله نيم ساعت سفرش مهيا 
شد تا بار ديگر بتواند در راه امام حسين 
قدم بردارد و به پابوس آقا برود. سفري كه 
فرشيد فوتباليست سابق ذوب آهن در 
گفت وگ�و ب�ا  »ج�وان«   از آن ب�ه قدم 
برداشتن در مسير بهش�ت ياد مي كند.

    
زيارتت�ان قبول. ب�راي دومين 
مرتبه افتخار حضور در پياده روي 

اربعين نصيبتان شد.
امان از روزي كه آقا شما را بطلبد و نامه تان 
را بزند. با توجه به مشغله كاري و اينكه دو 
سال پيش هم به اين سفر رفته بودم امسال 
قصدي براي رفتن نداشتم، اما تماشاي مسير 
حسيني از تلويزيون دلم را لرزاند و با وجود 
آنكه سفرم از چند روز قبل كنسل شده بود، 
درست زماني كه داشتم مقابل تلويزيون به 
آقايم امام حسين سالم مي دادم رجب زاده 
هم تيمی ام در ذوب آهن ب��راي دومين بار 
تماس گرفت و در عرض نيم ساعت سفرمان 

مهيا شد و دو روز بعد در نجف بوديم.
 تجربه دومين سفر چطور بود؟

خيلي متفاوت. اين بار از راه قديم رفتيم. از 
طريق العلما. راهي كه بيشتر در مستندهاي 
تلويزيوني ديده بودم. انگار در مسير بهشت 
قدم برمي داشتيم. از بين روستاهايي كه شايد 
كمتر كسي از آنجا عبور مي كرد. چون مسافت 

آن دورتر بود و ما هم پنج روز در راه بوديم. 
 اس�تقبال مردم در اين مس�ير 

چطور بود؟
عالي. شايد باورتان نشود شب اول ميزبان 
كسي بوديم كه خانه اش سرويس بهداشتي 
نداش��ت و مجبور بوديم براي اس��تفاده از 
سرويس بهداشتي به خانه همسايه برويم، 

چراك��ه صاحبخان��ه مي گفت اگ��ر براي 
ساخت سرويس بهداشتي هزينه مي كردم 
نمي توانستم هزينه زوار امام حسين در ايام 
اربعين را بپردازم و كم مي آوردم. اش��ك به 
چشم آدم مي آمد وقتي مي ديديم آنها از رفاه 
يك سال خود  براي خدمت كردن به زائران 
آقا مي زنند. بايد اين سفر را تجربه كنيد تا 
متوجه شويد چه مي گويم و فكر مي كنم هر 
شخصي با هر ديدگاه و نظري و هر عقيده اي 
يك بار هم كه شده  بايد به اين سفر بيايد تا 
بداند چه سال هايي را در قدم برداشتن در راه 

امام حسين از دست داده است. 
 كجا بيش�تر تحت تأثي�ر قرار 

گرفتيد و دلتان لرزيد؟ 
حال و هوايي كه تجربه مي كنيد توصيف 
كردني نيس��ت. در تمام اين مس��ير آدم 
منقلب مي شود و دلش مي لرزد. هركجا به 
يك شكل. نمي توانم دقيقاً بگويم كجا بيشتر 
منقلب ش��دم اما يك جا  در بين الحرمين، 
عزاداري يك هيئت هندي بود يا پاكستاني 
نمي دانم اما خيلي مرا تحت تأثير قرار داد. 
حال و هواي بين الحرمين انسان را منقلب 
مي كند و فقط بايد آن فضا را تجربه كنيد 
تا بدانيد چه مي گويم. وقت��ي دلم لرزيد و 
منقلب شدم، از امام حسين خواستم كمك 
كن��د در راه او قدم بگذارم. پي��اده رفتن تا 
پابوس آقا جاي خود دارد اما اين طي كردن 
يك راه است و از آقا خواستم كمك كند تا 

بتوانم در مسير باطني راه او قدم بردارم و زائر 
خلف او باشم و آبروداري و عزت حسين را 

ياد بگيرم و در راه واقعي او گام بردارم. 
 مهم ترين چيزي كه در اين سفر 

از ائمه خواستيد چه بود؟
متأس��فانه نتوانس��تم وارد حرم حضرت 
ابوالفضل)ع( ش��وم ولي به زيارت حضرت 
علي)ع( و امام حس��ين)ع( مشرف شدم. 
ورودي حرم اميرالمؤمنين چشمم كه به 
بارگاهش��ان افتاد، دلم لرزيد و ياد فقراي 
كشورم افتادم و از آقا خواستم فرجي شود 
فقراي كشورم و فقراي دنيا كمتر شوند و 
مسئوالنمان و هركس كه ادعا دارد، حب 
اميرالمؤمنين طوري در وجودشان رخنه 
كند كه گره اي از مردم باز كنند و دس��ت 
نيازمندان و فقراي كشورمان را بگيرند كه 
به خدا حق اين مردم اين نيست. نمي دانم 
ش��ايد چون آقا اميرالمؤمني��ن از دهان 
فرزندان خود مي گرفت و به دهان بچه هاي 
فقرا مي گذاش��ت و همواره به فقرا كمك 
مي كرد تا چشمم به بارگاه ايشان افتاد دلم 
براي فقراي كشورم لرزيد و از آقا خواستم 
خودش كاري كند براي آنها و اين ش��ايد 
يكي از عجيب ترين حال و هوايي بود كه در 
سفر اربعين تجربه كردم خصوصاً كه هيچ 
چيز از خودم در نگاه به بارگاه اميرالمؤمنين 
به يادم نمي آمد و فقط فقراي كش��ورم و 
حتي فقراي عراق و فق��راي دنيا بودند كه 
جلوي چش��مانم آمدند. از امام حس��ين 
عزتش را خواستم. براي خودم و براي مردم 
شريف كش��ورم. از حضرت ابوالفضل هم 
خواستم يكي از امثال خودشان نصيب ما 
كند كه هميشه همراه و تكيه گاهمان باشد. 

مثل برادر مثل يك همراه. 
 فرش�يد طالبي از اين سفر چه 

درسي گرفت؟
اين سفر بيش��تر يك كالس درس است. 
درسي كه شما از عاشقان واقعي مي گيريد. 
ياد مي گيريد كه همه 124هزار پيغمبر، 
همه امامان و ائم��ه آمده اند تا ما را هدايت 
كنند به سوي خدا و انتهاي اين راه به خدا 
مي رسد و اين خصلت هاي خداست كه در 
ائمه مي بينيم. اينجا كالس درس است و در 
هر قدم مي توانيد درس تازه اي از انسانيت 
بگيريد؛ از معرفت. اينجا گويي همه چيز را 
بهتر لمس مي كنيد. مي فهميد چرا وقتي 
حضرت علي از جنگ بازگشتند و ديدند در 
خانه طعامي نيست، پول قرض گرفتند اما 
همان پول را هم به همرزم خود دادند  براي 
خانواده اش غذا تهيه كند ت��ا ما كمك به 
همنوع را ياد بگيريم. اي كاش مسئوالنمان 
هم از ائمه ياد بگيرند و باري از دوش مردم 
بردارن��د. اي كاش ياد بگيرن��د دل نگران 
سفره خالي مردم باشند وقتي سفره هاي 

خودشان رنگين است. 
 فك�ر مي كني�د به عن�وان زائر 
امام حسين چه وظيفه اي روي 

دوشتان است؟
اتفاقاً در اين سفر با چند نفر از آنهايي كه 
هرس��ال به اين س��فر مي آمدند صحبت 
 كرديم. گفتم بياييد با هم و پيش بارگاه امام 
حسين با آقا عهد ببنديم. عهد ببنديم كه 
هر سال يك كار بد و اشتباه را انجام ندهيم. 
هر سال فقط يك اش��تباه را ترك كنيم و 
كنار بگذاريم از هر صد اشتباهي كه انجام 
مي دهيم. يك خصلت بد را كم كنيم و با امام 
حسين عهد ببنديم. تا سفر بعدي خواهيم 
ديد كه اين چق��در در زندگي مان به درد 
مي خورد و چقدر ما را اليق زائر امام حسين 
بودن مي كند. اميدوارم تأثير اين سفر ها را 

در جامعه ببينيم. نبايد همه چيز به همين 
چند روز ختم شود. ش��ما ببينيد حداقل 
سالي 30،20ميليون زائر امام حسين داريم 
كه اگر نيمي از آنها خصلت هاي حسيني را 
در دل خود نگه دارند اينقدر اتفاقات غير 

انساني در كشورمان نخواهيم داشت. 
 يعني فكر مي كنيد با پياده كردن 
خصلت هاي حس�يني مي توان 
جامعه اي بهتر داش�ت، درست 

است؟
بل��ه. وقتي اين حج��م از جمعي��ت و اين 
اراده پوالدين را ديدم گفتم  اي كاش يك 
اربعين حسيني در كش��ورمان براي فقرا 
راه مي انداختند. اي كاش همتي به وجود 
مي آمد و همه دست به دست هم مي دادند 
به نام آقايم امام حس��ين  يك روز در سال 
هر كس به  خانه فقرا برود و مايحتاج مورد 
نيازش را براي مدت كوتاهي هم كه شده 
تأمين كند. برخي مي گويند به جاي آنكه 
هر سال به كربال برويد پول آن را صرف فقرا 
كنيد. مي توان هم كربال رفت و هم از فقرا 
دستگيري كرد. اين دو تناقضي با هم ندارند. 
مگر امام حسين و حضرت علي غير از اين را 
به ما ياد داده اند؟ مگر حضرت علي نبود كه 
شبانه به خانه فقرا مي رفت و برايشان غذا 
مي برد؟ در اربعين ان��گار يك آدم ديگري 
مي شويد. اما اين آدم منقلب شده بايد در 
برگشت هم همان زائر امام حسين باشد و 
فراموش نكند  به او به چشم زائر امام حسين 
نگاه مي كنند و بايد در شأن زائر امام حسين 
رفتار كند. نمي شود با سختي و با پاي پياده 
به پابوس آقا برويم اما از خصلت هاي انساني 

ايشان درس نگيريم، نمي شود. 
 براي اينكه هم�ه آن اتفاق هاي 
خوب تنها در پياده روي اربعين 

خالصه نشود چه بايد كرد؟
اميرمؤمنان مي گويند سياست ديني خيلي 
بهتر از دين سياسي است. مي دانيد يعني 
چه؟ يعني ما مي توانيم با دين مردم را به 
زيبايي به راه راس��ت هدايت كنيم. يعني 
شما به عنوان يك انسان ديندار مي توانيد 
به زيبايي با بدي ها مقابله كنيد. بله، اين 
خيلي زيباست كه ميليون ها نفر روز اربعين 
خود را به پابوس آقا مي رسانند. تصاويري 
كه در پياده روي اربعين به ثبت مي رسد 
هيچ كجاي دنيا نخواهيد ديد. اين اتحاد 
شيعه را به تصوير مي كشد. اين همبستگي 
را فقط عزت حسيني مي تواند رقم بزند، 
اما اين همبستگي را در كربال جا نگذاريم. 
اين انس��انيت را با خ��ود برگردانيم. اين 
عزت را مي توانيم در طول سال در زندگي 
خود خرج و اس��تفاده كنيم. يادمان نرود 
هدف از قدم برداشتن در اين راه چيست. 
يادمان نرود چرا به پاب��وس آقا مي رويم. 
اين برمي گردد به فرهنگ سازي ما. اينكه 
فقط به دنبال به تصوير كشيدن پياده روي 
اربعين و نشان دادن انبوه عاشقان حسين 
نباشيم. اين عاش��قان مي توانند در طول 
سال هم شگفتي چون اربعين را رقم بزنند 
اما در جامعه و بين مردم. بايد نتيجه اين 
پياده روي را ب��ه جامعه بياوريم. نبايد اين 
همبستگي ش��يعه و كنار هم بودنمان در 
پياده روي اربعين خالصه شود. مي توانيم 
همبستگي شيعه را به رخ دنيا بكشيم اما 
نه فقط در پياده روي اربعين. اين بستگي 
به نوع ن��گاه ما دارد كه چ��ه مي خواهيم. 
تنها مي خواهيم اين جمعيت را به رخ دنيا 
بكشانيم يا مي خواهيم جمعيتي حسيني 
داش��ته باشيم كه اليق ش��يعه و زائر امام 

حسين باشند.

اربعين 98 
سعيد احمديان

      گفت وگو
در حال�ي 
گذشت كه 
امسال هم ميليون ها دلداده عشق امام 
حسين)ع( مسافت نجف تا كربال را با پاي 
پياده ط�ي كردند ت�ا به حرم عش�ق و 
بين الحرمين برس�ند. پياده روي كه هر 
سال پرش�ورتر از قبل برگزار مي شود و 
زائران ب�ارگاه سيدالش�هدا )ع( 1452 
عمود را پشت سر مي گذارند تا با حضور 
در كربال به حرم مش�رف ش�وند. مردم 
عادي و چهره مشهور هم ندارد و همه در 
اين مس�ير همق�دم مي ش�وند. مهدي 
رج�ب زاده، مهاج�م س�ابق ذوب آهن 
اصفهان يكي از ميلي�ون زائري بود كه 
امس�ال براي اولي�ن بار در پي�اده روي 
اربعي�ن ش�ركت ك�رد. رج�ب زاده در 
گفت وگو ب�ا »ج�وان« از ح�ال و هواي 
پياده روي اربعين صحبت كرده اس�ت.

    
آق�اي رج�ب زاده! مي خواهيم 
در ابت�داي صحبت هايت�ان از 
تصميم ت�ان ب�راي حض�ور در 
پياده روي اربعين سخن بگوييد. 
از اينك�ه چ�ه ش�د كه يك�ي از 
ميليون ها زائر آقا اباعبداهلل)ع( 

بوديد؟
چند س��ال قصد كرده ب��ودم در پياده روي 
اربعين شركت كنم اما به خاطر اينكه بازي 
مي كردم يا مثل س��ال قبل كه مربي بودم 
قسمت نمي شد. امسال اما تصميم گرفتم 
اگر آقا بطلبد، بروم. البته تا 10 روز قبل سفرم 
قطعي نبود و يكدفعه كارمان درست شد و 
دنبال يك نفر بودم كه با او همسفر شوم. به 
پدر زنگ زدم گرفتار بود، به برادرم زنگ زدم 
نمي توانست بيايد و در نهايت با آقا فرشيد 
)طالبي( دوست و هم تيمی ام در ذوب آهن 
صحبت كردم كه قبول ك��رد و به چند تا از 
دوستان كه زودتر به كربال رفته بودند، ملحق 
شديم و در پياده روي اربعين شركت كرديم. 
البته ما از مس��ير اصلي نرفتيم و از مس��ير 
طريق العلما رفتيم؛ مسيري كه كاروان را از 
آنجا برده اند. فكر مي ك��ردم كه همه از يك 
مس��ير مي روند اما خيلي جالب اس��ت كه 
هفت، هشت مسير دارد كه در نزديكي هاي 
كربال به سه مسير تبديل مي شود و زائران 

وارد كربال مي شوند. 
حتم�ًا ح�ال و ه�واي خاص�ي 
داش�تيد، از آن احساس بيشتر 

برايمان بگوييد. 
 حال و هواي پياده روي اربعين را تا كس��ي 
نرود، نمي تواند احساس كند. ما چهار روز در 
مسير بوديم كه واقعاً  نفهميدم چطور گذشت. 
روزي كه رسيديم كربال به فرشيد)طالبي( 
گفتم كه چطور به كربال آمديم؟! اولين بار 
در عمرم چنين مس��افتي را در طول چهار 
روز به صورت پي��اده مي رفتم. در مس��ير 
پياده روي كسي حواسش به كسي نيست 
و همه مي خواهند اين مس��ير را طي كنند 
و به بين الحرمين و حرم آقا برسند. اينقدر 
همه به هم كم��ك و پذيرايي مي كنند كه 
اصالً متوجه هيچ چيز نمي شويد و احساس 
غربت نمي كنيد. واقعاً وقتي مي گويند اين 
مسير عشق و بهشت است همينطور است. 
فكرش را نمي كردم تا اين حد خوب باشد. 
شنيده بودم اما تا نرويد متوجه نمي شويد 
كه چه حال و هوايي دارد. وقتي رس��يديم 
كربال با توجه به ش��لوغي، زيارت از نزديك 
ممكن نبود و روز اربعين با دس��ته عزاداري 
توانستم به بين الحرمين و صحن و بارگاه آقا 

اباعبداهلل)ع( بروم. آنقدر ازدحام زياد بود كه 
نمي شد به تنهايي وارد حرم شد. 

در مس�ير خلوص مردمي كه به 
زائران خدمت مي كنند و هر نفر با 
تمام تواني كه دارد به زائر خدمت 
مي كند هم حتمًا برايتان جالب 

توجه بوده است. 
قطع��اً، مردم در مس��يري كه پي��اده روي 
مي كردي��م ما را ب��ه زور به خانه هايش��ان 
مي بردند و از ما با تمام امكاناتي كه داشتند 
پذيرايي مي كردند. حتي لباس هايمان را 
مي شستند. ش��ب اول يادم است خانه اي 
رفتيم كه اين خان��واده از نظر مالي خيلي 
فقير بودند و هر چيزي كه خودشان داشتند 
را در اختي��ار ما گذاش��تند و از ما پذيرايي 
كردن��د و نمي دانيد كه چه ذوق و ش��وقي 
داشتند كه از زائران امام حسين)ع( پذيرايي 
مي كنند. خدمت به زائران برايشان يك نوع 
عبادت است و در اين راه با تمام وجود از زوار 
آقا اباعبداهلل)ع( استقبال  و در اين راه سعي 
مي كنن��د از همديگر س��بقت بگيرند و به 
زائران بيشتري خدمت كنند. همه كارهاي 
زائران را هم با يك خل��وص عجيب انجام 
مي دهند، از پذيرايي و شست وشوي لباس 
زائران كه اشاره كردم بگيريد تا ماساژ دادن 
پاي زائر. در اين مسير همه فكر و ذكرشان 
اين است كه يك زائر را به خانه خود ببرند 
و مهمانش كنند و به او خدمت نمايند. ما 
دو، س��ه روز آخر كه در كربال در خانه يكي 
از دوستان دوستانم بوديم، در اين خانه جز 
ما پنج،شش نفر ديگر با زن و بچه بودند، در 
حالي كه خانه چندان هم بزرگ نبود و همه 
كنار هم بودند. وقتي چنين صحنه هايي را 
ديدم به دوستانم گفتم كه واقعاً چقدر عشق 
و حوصله مي خواهد كه آنها چند خانواده 
را در خانه شان اسكان مي دهند. خودشان 
بيرون مي رفتند و نگران نبودند كه چيزي 
گم شود يا  زوار چند وعده غذايي مهمانشان 
هستند. عين خيالشان نبود و اين يك اعتقاد 
قلبي قوي مي خواهد كه آدم اينطور باشد. 

خيلي ه�ا مي گوين�د وقتي يك 
نفر براي اولين ب�ار به پياده روي 
مي رود، دوست دارد هر سال آن 
را تجربه كند، شما هم براي اولين 
بار پي�اده روي اربعي�ن را تجربه 
كرديد و حتم�ًا براي س�ال بعد 

لحظه شماري مي كنيد؟
قطعاً همين طور اس��ت. خيلي از اقوام كه 
هر س��ال مي روند به ما مي گفتند اگر يك 
سال بروي، دوس��ت داري  هر سال در اين 
پياده روي ش��ركت كني. من قبل از اينكه 
مشرف ش��وم با خودم مي گفتم حال يك 
سال نتوانستي بروي مگر چه مي شود، خب 
آدم سال بعد مي رود! ولي االن كه من اين 
پياده روي را تجربه كردم و برگشتم با خودم 
مي گويم كاش زودتر س��ال آينده بيايد و 
دوباره در پياده روي اربعين ش��ركت كنم. 
البته هر كس كه اين فض��ا را تجربه كند، 

همين احساس را دارد. 
آن هم با تمام مش�كالتي كه در 
ظاهر امر ش�ايد در اين مس�ير 

وجود داشته باشد؟ 
مشكالتم هم هست، ازدحام است، آسفالت 
مسير خوب نيست و با توجه به اينكه عراق 
گرفتار جنگ بوده يكس��ري مشكالت هم 
در حم��ل و نق��ل و هم نظاف��ت در برخي 
جاها وجود داش��ت. با اين وجود خيلي ها 
در كوچه هاي نزديك حرم چادر زده بودند 
و در شرايطي كه مناس��ب نبود استراحت 
مي كردند، آن هم جاهايي كه اگر در شرايط 

ع��ادي چاقو هم زي��ر گردنت��ان بگذارند، 
نمي رويد آنجا بگيريد بخوابيد ولي حال و 
هواي اربعين طوري است كه هيچ كس به 
فكر مسائل دنيوي نيست و همه فكر حس و 

حال معنوي شان هستند. 
بيشترين جايي كه منقلبتان كرد 
و يك حال معنوي خاص به شما 

دست داد، كجا بود؟
همه جاي اين مسير حال و هواي معنوي و 
خاصي دارد، يكي از دوستان حرف خوبي 
زد و گفت با وجود اينكه مس��ير پياده روي 
مش��كالت و س��ختي هاي خودش را دارد 
ولي حال آدم از شروع مس��ير تا پايان آن 
خوب است و هيچ چيز منفي وجود ندارد 
كه بخواهد جلوي شما را بگيرد. روز اول در 
مسير كه مي رفتم، يك كاروان و گروهي را 
ديدم كه عرب بودند و ماشيني داشتند كه 
روي آن سيستم صوتي نصب بود و صد نفر 
دنبال آن مي رفتند و مداح��ي و عزاداري 
مي كردند. با توج��ه به اينكه عربي مداحي 
مي كردند و چيزي متوجه نمي ش��دم اما 
آنقدر تحت تأثير نوحه قرار گرفتم كه حزن 
و اندوه خاصي داش��ت. از بچه ها جدا شدم 
و 500 متر دنبالش��ان رفتم. نمي توانستم 
جلوي خودم را بگيرم و همين طور پشت 
سرش��ان مي رفتم و اش��ك مي ريختم، در 
حالي منظ��ور نوحه را متوجه نمي ش��دم. 
آنجا حال خيلي عجيبي به من دس��ت داد 

و در روايات هست حتي اگر مفهوم برخي 
مداحي ها را متوجه نشويم اما سوزي دارد 
كه قلب آدم را مي شكند و آنجا بود كه اين 

حال و هوا به من دست داد. 
 وجه مهم پياده روي اربعين كه در 
بخش هايي از صحبت هايتان هم 
اشاره كرديد، مردمي بودن اين 
حركت است و حتمًا اين مسئله 

را احساس كرده ايد. 
 درست است، شركت يك جمعيت چند ده 
ميليوني در پياده روي اربعين يك حماسه 
است و سازماندهي حكومتي آن غير ممكن 
است و اين مردم هستند كه پاي كارند و به 
همديگر در اين مس��ير خدمت مي كنند. 
فقط در بحث امنيت است كه دولت عراق 
و ايران همكاري مي كنند وگرنه پياده روي 
اربعين يك حماسه مردمي است و از نظر 
سازماندهي و خدمات دهي به زائران تنها 
مردم هستند كه حضور دارند و در اين راه 
هر كس به اندازه وسعي كه دارد در اين راه 
هزينه مي كند و كارش��ان دلي  و به عشق 

امام حسين)ع( است. 
 اگ�ر صحبت�ي ب�ا كس�اني كه 
پي�اده روي اربعي�ن را تجرب�ه 

نكرده اند داريد بفرماييد.
به كس��اني كه مصاحب��ه ام را مي خوانند 
مي خواهم بگويم كه در اين سفر خيلي به ما 
خوش گذشت و حال و هواي آن اصاًل قابل 
توصيف نيست. به كساني كه اين پياده روي 
را نرفته اند، توصيه مي كنم كه يك بار آن را 
تجربه كنند. حال و هواي عجيب و غريبي 
دارد. چنين تجربه اي باعث مي شود متوجه 
شوند كه چطور عشق به امام حسين)ع( آن 
جمعيت ميليوني را به اين مسير مي كشاند. 
بعد از اينكه از كربال برگشتيم، در فرودگاه 
به فرشيد) طالبي( گفتم كه باورم نمي شود 
چطور رفتيم و چطور آمديم. يك هفته از 
خانواده دور بودم اما اصاًل متوجه نشدم كه 
چطور گذشت. روز آخر يعني اربعين كه در 
حرم بوديم حال و هوايي داشت كه با هيچ 
چيز نمي شود مقايسه كرد. ان شاء اهلل اين 

توفيق هر سال نصيب ما شود. 
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االن كه من اي�ن پياده روي 
را تجربه كردم و برگشتم با 
خودم مي گويم كاش زودتر 
س�ال آينده بياي�د و دوباره 
در پياده روي اربعين شركت 
كنم.  البته هر ك�س كه اين 
فض�ا را تجربه كن�د، همين 

احساس را دارد

حداقل سالي 30،20ميليون زائر 
امام حسين داريم كه اگر نيمي 
از آنها خصلت هاي حس�يني 
را در دل خ�ود نگ�ه دارن�د 
اينقدر اتفاقات غير انس�اني 
در كشورمان نخواهيم داشت 
و از ش�رايط بهتري برخوردار 

خواهيم بود

گفت و گوی »جوان« با فرشيد طالبی بازيكن سابق ذوب آهن درباره پياده روی اربعين

پياده روي اربعين قدم برداشتن در مسير بهشت است
حال و هواي پياده روي اربعين در گفت وگوي »جوان« با مهدي رجب زاده مهاجم سابق ذوب آهن

شنيدن کی بود مانند دیدن!
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